
“Should Statements” : Ek ‘moet’ of ek is veronderstel om te….

Ons praat elke dag met onsself en daar is sekere dinge wat ons dink en glo wat nie
noodwendig waar is nie. Dit is egter so deel van ons dat ons dit dikwels nie agterkom nie.

Gebruik jy baie “moet” sinne?

Voorbeelde van moet sinne is:
Ek moet altyd vriendelik wees
Ek moet altyd hulpvaardig wees
Ek moet ‘n perfekte mamma, vrou, vriendin, dogter ens wees.
Ek moet na myself kan omsien
Ek mag nooit siek word of moeg word nie
Ek mag nie negatiewe gevoelens voel nie
Ek mag nie ‘n paniekaanval hê nie
Ek mag nie bang wees nie.
Ek mag nie ‘nee’ sê nie.

Klink van die bogenoemde bekend vir jou?

Skryf ‘n paar “moet” stellings neer wat jy gereeld vir jouself sê:

1.

2.

3.

4.

5.

Kyk nou na jou stellings. Dink daaraan of hulle regtig waar is. MOET jy dit regtig doen?

Kyk na elke stellings wat jy neergeskryf het en vra die volgende vrae:
Is hierdie waar?
Het ek dit getoets?
Is dit realisities om so te voel?
Neem dit my gevoelens in ag of ignoreer dit my gevoelens?
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Indien jy voel dat die MOET stelling nie vir jou werk nie, herskryf dit hier met ‘n
“counterstatement”

My ‘moet’ stellings Wat ek eerder kan sê/ counter
statement

Hier is ‘n paar voorbeelde van wat jy kan sê:

Stelling: Ek moet altyd vriendelik wees
Nee, ek is geregtig op my gevoelens. Ek mag ook bv hartseer of kwaad wees.

Stelling: Ek moet altyd hulpvaardig wees
Ek hou daarvan om mense te help, maar dit beteken nie dat ek dit altyd hoef te doen
nie. Ek kan kies of ek iemand gaan help of nie.

Stelling: Ek moet ‘n perfekte mamma, vrou, vriendin ens wees.
Ek hou daarvan om na my gesin te kyk, maar ek is ook geregtig daarop om dinge vir
myself te doen. Ek mag ook foute maak en soms moeg wees net soos ander mense
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Stelling: Ek moet na myself kan omsien
Ek hou daarvan om onafhanklik te wees en na myself te kyk maar daar is niks fout
daarmee om mense om hulp te vra nie. Ek kan ander mense toelaat om my te help.

Stelling: Ek mag nooit siek word of moeg word nie
Ek is net ‘n mens en is om siek of moeg of net nie lus nie, en dis okei. Ek hoef nie
alles te doen nie.

Stelling: Ek mag nie negatiewe gevoelens voel nie
Almal het op en af dae. Ek voel ook soms slegs of negatief. Dit beteken nie dat ek
nie alles in my lewe waardeer nie.

Stelling: Ek mag nie ‘n paniekaanval hê nie
Ek het al paniekaanvalle gehad en ek kom elke keer daardeur. Ek gaan nie
bekommerd wees dat ek een kry nie, want ek weet wat dit is, hoe dit werk en ek kan
dit hanteer.

Stelling: Ek mag nie bang wees nie.
Alle mense is soms bang vir iets. Ek mag ook vrese hê en hoef nie heeldag sterk te
wees nie

Stelling: Ek mag nie ‘nee’ sê nie.
Ek het die reg net soos alle ander mense om nee te sê en ek hoef nie verskonings uit
te dink nie. As ek nie lus het om iets te doen nie dan mag ek nee sê.

Kyk uit elke dag vir jou ’moet stellings” en sodra jy dit sien gebruik die stopteken
tegniek om die negatiewe gedagte so gou as moontlik te stop. Vervang dit dan met ‘n
positiewe counter statement.

Hoe meer jy oefen om jou negatiewe gedagtes te vervang met positiewe gedagtes
hoe beter gaan jy raak daarmee. Onthou jy is besig om jou brein te leer en nuwe
paadjies te vorm. Dit vat lank om  jou brein nuwe dinge te leer, so jy moet net
aanhou!
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